Obras realizadas desde 20-06-2014
1- Limpeza, derrube, pintura e reconstrução do muro da Escola 2;
2- Colocação de 2 espelhos na rua da Ladeira;Pedidos a CM Beja ao abrigo
do Protocolo de Competências.
3- Reparação de 4 autoclismos na Escola 1;
4- Corte das laranjeiras;
5- Pintura de muros: Cemitério (muro exterior), Poço e Tanque dos Alfares,
Memorial a Francisco Miguel Duarte, Jardim na rua da Praça, Jardim na rua
Nova do Paço Miradouro, Pilares na entrada da Horta da Cerca, Muros
interiores no Parque de materiais da Junta e Jardim das Memorias;
6- Reparação geral no Trator;
7- Limpeza da linha de água na Estrada da Quinta de São Pedro (junto ao
Memorial de Catarina Eufémia);
8- Colocação de sistema de rega na Junta e posto da GNR;
9- Construção de 3 sepulturas novas no Cemitério;
10- Abertura de campas de prazo expirado que reverteram para a Junta; 2
11- Reparação de porta na casa da bomba do Poço dos Alfares e colocação de
cadeado novo;
12- Reparação do martelo elétrico;
13- Reparação/pintura e colocação de 2 balizas na Escola 1 (traseira);
14- Reparação de contentor de lixo;
15- Reparação de baias protetoras moveis;
16- Plantação de árvores (2) e loendreiro no jardim do Alto da Quinta (Junto ao
Chico Machado - Traseira)
17- Plantação de cato e árvore na Coalheira;

18- Reparação de parque infantil na Escola 1 (cavalo de balouço) e colocação
de vidro;
19- Limpeza (desburrico) de todas as oliveiras no Parque Álvaro Cunhal;
20- Remoção de terras nas linhas de água e estrada proveniente da chuva;
21- Melhoramento (monda) nos canteiros da Casa do Povo;
22- Apoio a construção de 2 rampas para pessoa com limitações físicas/
mobilidade reduzida (amputada);
23- Limpeza de todo o espaço exterior da Junta;
24- Colocação de Central Telefónica na Junta;
25- Recolocação de rede/proteção entre o Parque da Bela Vista e a moradia;
(rua da Coalheira)
26- Corte com a roçadeira de erva no exterior da sede da Junta, rua da Ladeira
e Parque Álvaro Cunhal;
27- Monda química no Cemitério, Largo Casa Mortuária e Largo da Igreja;
28- Melhoramentos no jardim da Santa (colocação de gravilha e reparação da
porta);
29- Adesão ao projeto “Vamos a Piscina” em parceria com a C M de Beja;
30- Adesão ao projeto “Passeios de Idosos” em parceria com a C M de Beja;
31- Protocolo de formação em contexto de trabalho entre a J. F. de Baleizão e
a Escola Profissional de Cuba (José Inácio Engana de Brito);
32- Aquisição de 800Kg de cal;
33- Pintura na Escola 1 e cedência de tintas e materiais de limpeza (Além dos
normalmente cedidos ao longo do ano escolar);
34- Corte de erva no Campo de Futebol e recolha de lixo;
35- Limpeza na Horta da Cerca e apoio a vacinação de cães;
36- Reparação de tampa de contador de água no exterior do Campo de
Futebol;

37- Aquisição de fotocopiadora;
38- Desentupimento de ponto de água no Cemitério;
39- Colocação de Retroprojetor na sede da Junta;
40- Reparação de 2 rodas do Reboque;
41- Aquisição e montagem de 2 Pc,s e 2 Impressoras ao abrigo do projeto “No
Topo da Vida”;
42- Pintura de passadeiras para peões e edificação de uma nova junto a
Igreja/cemitério (sugerida pela J F de Baleizão);CM Beja ao abrigo do
Protocolo de Competências.
43- Corte de erva/limpeza no final da rua daLaranja;
44- Limpeza da linha de água no final da rua dos Pintores/rua Nova do Paço;
45- Corte de erva ao longo do Estaleiro DST/Quinta do Castro e Brito (2
lados);
46- Rebocos no muro da Escola 2 e pintura;
47-Reparação de motor de rega;
48- Reparação/substituição de toda a canalização do Tanque do Poço dos
Alfares; CM Beja/ J F de Baleizão
49- Instalação de sistema WI-Fi no Parque Álvaro Cunhal e imediações da
aldeia;
50- Reparação da roçadeira;Feito na Junta
51- Monda química no Largo do Jardim da Santa;
52- Corte de erva/limpeza nos Arcos;
53- Reparação de balizas do Barranco do Centro de Dia;
54- Reparação do Bebedouro na Escola;
55- Reparação do portão pequeno e colocação de cadeado e corrente no
portão grande;

56- Reparação de rutura na Casa do Povo;
57- Corte com a roçadeira no Parque Álvaro Cunhal;
58- Corte com a roçadeira na rua e jardim da Coalheira;
59- Corte com a roçadeira no estendal de roupa na traseira do Centro de Dia;
60- Limpeza da linha de água entre o estaleiro e o Castro e Brito (2 lados)
63- Apoio a Comissão de Festas de Baleizão na montagem/desmontagem e
cobertura do palco, assim como em toda a parte logística solicitada;
61- Corte de sebe no Jardim das Bicas;
62- Reparação de assentos e balouços no Parque Infantil;
63- Substituição de rodas nos carros do lixo (4);
64- Corte de erva e limpeza no Cemitério;
65- Limpeza da estrada e linha de água da horta da Bica;
66- Corte de erva e limpeza na Pedovia;
67- Substituição de torneira na Escola 1 (lava loiça);
68- Construção de 2 refúgios de escoamento de água na parede da Horta da
Cerca;
69- Apoio a Rastreio Auditivo (gratuito) Colesterol, Glicemia e Tensão Arterial;
(17-09-2014)
70- Apoio logístico a Juventude Baleizoeira(3º Passeio de BTT); pranchas;
cavaletes, desmontagem e montagem do palco, retroescavadora e baias
delimitadoras;
71- Remoção de areias em regatos e ruas da aldeia;
72- Limpeza e corte de arbustos na traseira do Posto da GNR e Junta de
Freguesia;

73-Remoção de veículos em fim de vida e sucata como indica a lei (Venda de
sucata);
74- Substituição de torneira no Poço dos Alfares;
75- Limpeza de manilhas na Escola 1;
76- Reparação de cavaletes;
77- Limpeza das manilhas entre as Bicas e o Tanque do Povo;

